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INTRODUÇÃO 

Os transtornos de ansiedade tem alta prevalência mundial; de acordo com o Global Burden of 

Disease Study-2019, é a sexta principal causa de incapacidade em todo o mundo, e mesmo síndromes 

leves estão associadas à deficiência e sofrimento1. 

Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão 

ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho; passam a ser 

patológicos quando são exagerados, desproporcionais ao estímulo, ou qualitativamente diversos do que 

se observa como norma naquela faixa etária e interferem com a qualidade de vida, o conforto emocional 

ou o desempenho diário do indivíduo2. 

A Organização Mundial da Saúde indica a acupuntura para o tratamento da ansiedade com 

eficácia superior à medicação convencional uma vez que é considerado seguro, fácil de aplicar, não é 

tóxico, não leva ao abuso ou dependência, os seus efeitos secundários são escassos ou mínimos, e suas 

contraindicações são poucas. Além disso, é um procedimento simples e de baixo custo, o que não 

envolve a utilização de equipamentos de alta tecnologia3. A pesquisa da acupuntura reveste-se, portanto 

de grande interesse, na medida em que poderá traduzir estes conhecimentos milenares, contribuindo 

para sua aceitação e incorporação. Ao mesmo tempo, poderá colaborar com avanços na medicina de 

forma geral, e da neurofisiopatologia em especial4. 

O objetivo é apresentar os resultados parciais da análise do perfil energético de adultos com 

ansiedade antes e após intervenções terapêuticas, realizadas com o uso da acupuntura ou da fitoterapia.  

 

METODOLOGIA 

Os dados parciais apresentados fazem parte de um ensaio clínico randomizado que avaliou os 

níveis energéticos da acupuntura e do medicamento fitoterápico valeriana por 5 semanas, aplicados 
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para o controle e alívio da ansiedade.  

Para isso foram selecionados voluntários com ansiedade, os quais foram randomizados nos 

grupos de estudo: Acupuntura Real, Acupuntura Placebo, Fitoterapia Real e Fitoterapia Placebo. 

Antes e após todas as sessões das intervenções terapêuticas, os voluntários coletaram os 

exames da Bioeletrografia e do Ryodoraku. 

A Bioeletrografia envolve a coleta e análise de emissões eletro-fotônicas da ponta dos dedos 

humanos5, de forma rápida, simples e não-invasiva (Figura 1). A relação dos dedos das mãos com os 

diferentes órgãos e sistemas do corpo é baseada no microssistema Suh Jok, no qual cada quadrante de 

cada dedo da mão é correspondente a uma área/órgão do sistema. 

Segundo a Bioetrografia, os níveis de energia entre 40 e 70 cJ são considerados como ótimos e 

normais. Valores abaixo de 40 cJ indicam estados de baixa energia, e acima de 70 cJ, alta energia.  

O Ryodoraku é um método de medição energética que utiliza 12 pontos específicos de 

acupuntura, definidos por Nakatani6, que 

representam o nível de energia nos 

respectivos meridianos. Os resultados são 

expressos num gráfico, como exemplificado 

pela Figura 2 e, segundo a teoria de 

Ryodoraku, indivíduos com a energia bem 

equilibrada formariam uma linha através do 

gráfico, idealmente 50 mA, com uma faixa 

de tolerância entre 40 e 60 mA. Valores acima ou abaixo deste intervalo indicam um grau de excesso 

(plenitude) ou deficiência (vazio) de Qi, respectivamente7.  

Os dados obtidos foram analisados estatisticamente no programa BioEstat (versão 5.3) e 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), adotando p≤0,05. Foram realizados testes de 

significancia estatistica em analizes entre os grupos (teste T), análises intra grupo (ANOVA) e 

confirmação com teste de Bomferroni. 

 

Figura 1: Coleta e análise das pontas dos dedos utilizando a Bioletrografia. Acervo Pessoal. 

Figura 2: Gráfico gerado pelo Ryodoraku. Acervo Pessoal. 
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RESULTADOS 

 Foram analisados dados de 64 pacientes, sendo 16 do Grupo Acupuntura, 16 do grupo 

Acupuntura Placebo, 16 do Fitoterapia e 16 do Fitoterapia Placebo.  

A análise da energia geral através do Ryodoraku (normal 40-60 mA) demonstrou que houve uma 

redução na média da energia dos meridianos estatisticamente significante em todos os grupos, exceto 

no Triplo Aquecedor e Rim (Tabela 1).  

 

 

Teste t 

 Ainda em relação a Tabela 1, dos 12 meridianos, apresentaram queda de energia 

estatisticamente significante, 8 no grupo Acupuntura Real, 7 no grupo Fitoterapia Real, 10 no grupo 

Fitoterapia Placebo e 10 no grupo Acupuntura Placebo. Os meridianos do Pericárdio, Coração, Baço-

pâncreas, Fígado, Bexiga e Vesícula-Biliar apresentaram queda de energia estatisticamente significante 

em todos os grupos de estudo (em negrito na Tabela 1). 

Para Bioeletrografia (normal 40-70 cJ), a energia geral também apresentou redução, porém não 

foi significante em nenhum grupo, exceto no meridiano do Intestino Delgado no grupo Fitoterapia Real, 

no qual houve um aumento da energia estatisticamente significante (Tabela 2). 

 

 



 

 

 

Teste t 

 

Discussão  

Tanto o método do Ryodoraku quanto a Bioeletrografia foram capazes de detectar alterações no 

padrão energético de pacientes ansiosos sob tratamento com Acupuntura ou Fitoterapia.  

A média de energia do grupo Acupuntura Real verificado pelo Ryodoraku apresentou uma queda 

estatística em 9 dos 12 meridianos. A diminuição da energia verificada pelas metodologias do trabalho após 

a realização das terapias integrativas é esperada, e já foi relatada em outras pesquisas8;9 com pacientes com 

dor aguda (nesses casos, pulpite) e dor crônica decorrente de disfunção temporo-mandibular10; nesses 

estudos os pacientes já apresentava perfil energético baixo e após as intervenções, a energia sofria ainda 

uma maior redução. Ressalta-se que os meridianos Triplo Aquecedor e Rim mantiveram a energia em todos 

os grupos, provavelmente caracterizando a distribuição de energia pelo corpo, utilizando a distribuição de 

energia do Triplo Aquecedor Superior, Médio e Inferior, respectivamente, com manutenção da energia 

ancestral no meridiano Rim. 

Com os dados gerados pelo equipamento de Bioeletrografia, a média da energia geral apresentou 

redução numérica no grupo Acupuntura Real, assim como mostrado nos resultados do Ryodoraku. Porém 

um aumento da energia estatisticamente significante do meridiano Intestino Delgado no Grupo Fitoterapia 

pôde ser observado, podendo estar associado ao maior gasto metabólico de energia pelas células entéricas, 

do que as células da pele por exemplo11;12, para a ocorrência da absorção dos princípios ativos da fitoterapia, 

podendo estar sendo compensado pelo aumento da energia no seu meridiano. 

São poucas as referências de estudos anteriores que podem ser encontradas na literatura para 

embasar e nortear a interpretação, além disso, ela abrange uma gama enorme de possibilidades dentro do 
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software de leitura e interpretação dos dados que não foram utilizados neste relatório por saírem da 

abrangência dos objetivos propostos, porém que podem ser avaliados futuramente. O método da 

Bioeletrografia conseguiu verificar a alteração no meridiano do intestino delgado, o que adicionou 

informações aos dados já gerados ao método Ryodoraku, já utilizado pelo grupo. 

Como limitação desse estudo, a amostra não foi calculada para a avaliação e nem para comparação 

de parâmetros energéticos (o estudo clínico original fez o cálculo com base na VAS), e assim o tamanho 

reduzido na amostra talvez tenha impossibilitado a verificação de outros desequilíbrios, e futuros estudos 

poderão mostrar com mais assertividade os achados aqui anunciados.  

Ainda que o foco dessa pesquisa seja a mensuração de energia, descrevendo os resultados para os 

dois métodos após o uso de Acupuntura ou Fitoterapia, os achados sugerem que essas práticas integrativas 

promoveram gasto energético em busca de equilíbrio, sendo assim, pesquisar a área de práticas integrativas 

tem grande relevância nos dias de hoje, tendo em vista que 29 modalidades são praticadas e ofertadas pelo 

SUS13, promovendo qualidade de vida e saúde para a população, e métodos objetivos de medição de energia 

poderão contribuir e confirmar a efetividade destas terapias. Existe aqui um campo vasto e pouco explorado, 

sendo atrativo para novos estudos. 

BIBLIOGRAFIA 

1. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 
1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet 2020; 396: 1204–22. doi: 
10.1016/S0140-6736(20)30925-9.  

2. Castillo ARGL, Recondob R, Asbahrc FR, Manfrod GG. Trantornos de ansiedade. Rev Bras Psiquiatria. 2000; 22(Supl II): 20-
3.  

3. World Health Organization - WHO. Acupuncture: review and analysis of reports on controlled clinical trials. Geneva: World 
Health Organization, 2002 

4. Scognamillo-Szabó, Bechara. Acupuntura: bases científicas e aplicações. Ciência Rural; 2001, 31(6). doi: 10.1590/S0103-
84782001000600029. 

5. Korotkov. Application of Electrophoton Capture (EPC) Analysis Based on Gas Discharge Visualization (GDV) Technique in 
Medicine:A Systematic Review. Journal of Alternative and Complementary Medicine. Volume 16, Number 1, 2010, Mary Ann 
Liebert, Inc. doi: 10.1089=acm.2008.0285 

6. Nakatani Y, Yamashita K. Ryodoraku acupuncture. Ryodoraku Research Institute, Tokyo; 1977.  
7. Perez ACN. Las Biomediciones Segun El Metodo Ryodoraku: El Diagnostico De Situación Y Su Tratamiento. Ediciones 

C.E.M.E.T.C.S.L. Madrid; 2013. 
8. Almeida TB et al., Comparative Analgesia Between Acupuncture and Dipyrone in Odontalgia, Journal of Acupuncture and Meridian Studies, doi: 

10.1016/j.jams.2019.07.005 
9. Ferreira AL, et al. Biomediciones de los pacientes con odontalgia: método Ryodoraku. Rev Int Acupuntura, 2020, doi: 

10.1016/j.acu.2020.10.003 
10. Zotelli, VLR.; Grillo, CM.; Sousa, MLR. A Case Report on the Effect of Sham Acupuncture. JAMS Journal of Acupuncture and 

Meridian Studies, v. 9, n. 5, p. 275–278, 2016. 

11. Covarrubias AJ, Perrone R, Grozio A, Verdin E. NAD+ metabolism and its roles in cellular processes during ageing. Nat Rev 
Mol Cell Biol 2021;doi: 10.1038/s41580-020-00313-x. 

12. Dambrova M, Zuurbier CJ, Borutaite V, Liepinsh E, Makrecka-Kuka M. Energy substrate metabolism and mitochondrial oxidative 
stress in cardiac ischemia/reperfusion injury. Free Radic Biol Med 2021;doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2021.01.036. 

13. Brasil. Política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS: atitude de ampliação de acesso. Ministério da 
saúde, Secretaria de atenção à saúde, Departamento de atenção básica – 2. ed. – Brasília : Ministério da saúde, 2015. 96 p 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.acu.2020.10.003
https://doi.org/10.1016/j.acu.2020.10.003

